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Protokoll fört vid VBF:s Planeringsmöte
i Ammarnäs 2008-03-29

Närvarande:

Ove Mattsson
Olov Angeria
Bengt Andersson
Britt Åhman
Karl-Erik Johansson
Gunnar Dahlgren
Anders Flodström

1 Mötets öppnande
Ordförande Ove Mattsson förklarade mötet öppnat.
2 Val av sekreterare
Till sekreterare för mötet valdes Karl-Erik Johansson.
3 Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes, med tillägget 3.1 Föregående protokoll.
3.1 Föregående protokoll
Föregående protokoll godkändes.
4 Anmälan övriga frågor
Följande övriga frågor anmäldes:
¤ VBF-rallyt
¤ Inbjudningar
¤ Agendor
5 Genomgång och beslut om spelprogram säsongen 2008-2009
Ruterslaget flyttas från 6 september till 30 augusti enligt önskemål från arrangerande
klubb.
Sorseleträffen måste flyttas från föreslagna 28 februari eftersom SM-kval par
veteraner planeras då. Olof kontaktar Sorsele angående nytt speldatum för
Sorseleträffen.
Silverbjörnen i Norsjö, 18 oktober, får anordnas då trots FSB:s distriktsträff samma
helg.
Lyckträffen föreslås den 14 mars. Ove kommer överens med Lycksele om detta.
6 Redovisning/genomgång och beslut om VBF:s hemsida
Priset för den nya hemsidan har förhandlats ner till 9000 kr. Driftskostnaden, 99 kr
per månad, är oförändrad. Det har tillkommit en sk domänkostnad bestående av en
engångskostnad på 500 kr samt en årskostnad på 149 kr.
Olov vill att klubbarna skickar honom ett mail där man anger vad man vill ha på sina
resp klubbsidor, kontaktinformation, historik, beskrivning av klubben och dess
verksamhet mm. Olov mailar mer information till klubbarna om detta.
Ev reklamintäkter från hemsidan skall gå till VBF.
Den nya adressen till VBF:s hemsida blir www.acbridge.se.
Målet är att hemsidan skall vara uppdaterad och fungera från och med 2008-05-01.
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7 DM-tävlingarna (avgifter, spelplatser)
DM par avgifterna blir ”Svensk Bridges avgift” +120 kr per spelare.
Damer spelas tills vidare i Umeå.
Mixed spelas säsongen 2008/2009 i Umeå.
Öppna par spelas säsongen 2008/2009 i Skellefteå.
Veteraner-simultant i Umeå, Skellefteå och Lycksele. Fredag kväll 1 vecka innan
finalen bestäms vilka orter, som får anordna deltävlingar (kravet är 6 eller fler bord).
Om mindre än 6 bord får paren åka till någon annan ort som uppfyller kraven att
anordna deltävling. Om ingen ort kommer upp till 6 bord bestäms på tisdagkväll var
finalen läggs.
Lag spelas säsongen 2008/2009 i Umeå.
8 Vandringspriser DM-finaler
Nya vandringspriser för Damer, Mixed och Veteraner skall inhandlas. Kanske också
för Öppna par som avgörs helgen 19-20 april.
Sportpriser finns ej med anknytning till bridge.
De senaste vandringsprisen (inramade tavlor) kostade 1500 kr/st och inköptes av
Owe Lindström. Möjligen kan Owe ordna vandringspriser (tavlor) även den här
gången. Britt skall höra med Owe.
9 Ansvarsfördelning
Denna fråga delegeras till ordföranden, sekreteraren, kassören och TK ordföranden
att komma fram till ett förslag. Klart till mötet i augusti.
10 Övriga frågor
¤ VBF-rallyt
Mixedtävlingar, lågfärgstävlingar eller tävlingar av liknande typ där vissa spelare
är utestängda får ej ingå i rallyt.
Tävlingar med handicapresultat får ingå i rallyt men som grund för rallypoängen
skall det omräknade resultatet utan handicap användas.
Bonuspoängen vid rallytävlingar skall följa silverpoängskalan.
¤ Inbjudningar
För inbjudningstävlingar tas en mall med standardinformation fram. Bra exempel
som hittas på nätet (spader, hemsidor …) mailas till Olof som sammanställer en
standardmall.
¤ Agendor
Föreslogs och beslutades att standardagendor tas fram och används vid våra
styrelsemöten. Speciella ej återkommande frågor läggs till vid mötena som
”Övriga frågor”.
¤ Etiska regler
Diskuterades ev bestraffning vid olika störningsmoment som högljudda spelare,
störande angrepp på partnern etc. Gult kort/rött kort? Finns något skrivet från FSB
om dessa situationer? Vi börjar med att kontrollera med FSB.
¤ Rallyresultatsammanställning
Presenteras på annan plats. Noteras att 6 priser skall utdelas med en total
prissumma på 5500 kr.
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11 Reseersättningar och övriga utbetalningar
Ove Mattsson: 74 mil á 18 kr/mil = 1332 kr.
Olof Angeria: 74 mil á 18 kr/mil = 1332 kr.
Anders Flodström: 80 mil á 18 kr/mil = 1440 kr
Karl-Erik Johansson: 64 mil á 18 kr/mil = 1152 kr
Bengt Andersson: 350 kr.
12 Nästa möte
Preliminärt i Umeå 2008-08-30, efter Ruterslaget.
13 Mötets avslutning
Ordföranden avslutade mötet och tackade för visat intresse.

Vid protokollet …………………………………………………………..

Bestyrkes ………………………………………………………………….
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